
Podsumowanie konsultacji społecznych 

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizując działanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” oraz 

przygotowując się do prac nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

przeprowadziła na terenie Powiatu Bialskiego konsultacje społeczne. Spotkania konsultacyjne trwały 

od 11.07 do 26.07. 2022 r. według załączonego poniżej harmonogramu: 

 

 Lp. Nazwa Gminy  
Miejscowość / Miejsce spotkania 

(adres) 

Termin spotkania wraz                        

z godzinami spotkania 

 1 2 3 

1. Biała Podlaska Świetlica Wiejska w Sławacinku  12.07.2022 r godz. 13.00 

2. Drelów 

Gminne Centrum Kultury w Drelowie 

ul. Ogrodowa 2 21-570 Drelów 22.07.2022r. godz. 9.00 

3. Janów Podlaski 

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie 

Podlaskim, ul 1 Maja 13 21-505 Janów 

Podlaski 11.07.2022 r. godz. 9.00 

4. Kodeń 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i 

Turystyki przy ul. Rynek 4 21-509 

Kodeń 20. 07.2022r. godz. 9.00 

5. Konstantynów 

Świetlica Wiejska w Zakanalu, Zakanale 

33A 21-543 11.07.2022 r. godz.13.00 

6. Leśna Podlaska 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30 

godz.13.00 22.07.2022 r. godz. 13.00 

7. Łomazy 

Urząd Gminy w Łomazach , ul. Pl. 

Jagielloński 27, 21- 532 Łomazy 14.07.2022 r. godz. 9.00 

8. 

Międzyrzec 

Podlaski 

Świetlica Wiejska, Wysokie, ul. 

Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec 

Podlaskim 18.07.2022 r. godz.13.00 

9. Piszczac 

Urząd Gminy w Piszczacu ul. 

Włodawska 8 21-530 Piszczac 13.07.2022 r. godz. 9.00 

10. Rokitno 

Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie  

Rokitno 39 A 21-504 Rokitno 13.07.2022 r. godz. 13.00 

11. Rossosz 

Gminny Ośrodek Kultury ,      ul 

Batalionów Chłopskich 53, 21-533 

Rossosz 14.07.2022 r. godz. 13.00 

12. Sławatycze 

Gminnym Ośrodku Kultury w 

Sławatyczach przy ul. Rynek 14 21-515 

Sławatycze 
20.07.2022 godz. 13.00 



13. 
Sosnówka 

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, 

Sosnówka 66, 21-518 Sosnówka 

21.07.2022 godz. 9.00 

 

14. 

Terespol 

 

Świetlica w Małaszewiczach 21-540 

Małaszewicze 

19.07.2022 r. godz. 13.00 

 

15. 

Tuczna 

 

Urząd Gminy Tuczna,  

Tuczna 191 a 21-523 Tuczna  

26.07.2022 godz. 9.00 

 

16. 

Wisznice 

 

Urząd Gminy Wisznice  

ul. Rynek 35 21-580 Wisznice 

21.07.2022 godz.13.00 

 

17. 

Zalesie 

 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Zalesiu, ul. Słoneczna 1,  

21-512 Zalesie 

26.07.2022 godz. 13.00 

 

18. 

Miasto                

Międzyrzec 

Podlaski 

 

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski ul. 

Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski  

18.07.2022 godz. 9.00 

 

19. 

Miasto Terespol 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Terespolu  ul. Wojska Polskiego 32                                              

21-550 Terespol 

19.07.2022 godz. 9.00 

 

  

Program konsultacji społecznych skupiał się na zdefiniowaniu problemów oraz potrzeb mieszkańców 

każdej z gmin objętych funkcjonowaniem Bialskopodlaskiej LGD w kontekście tworzenia nowej LSR, 

analizie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń, jak również w zdefiniowaniu celów LSR. 

Informacje o terminach spotkań zostały opublikowane  odpowiednio wcześniej tak aby wszystkie osoby, 

którym zależy na przyszłości i rozwoju miejscowości w których mieszkają na co dzień, mogły w nich 

uczestniczyć. Na spotkaniach byli obecni reprezentanci mieszkańców w tym samorządy lokalne, 

organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy oraz lokalni liderzy. Głównym celem realizacji 

wyżej wymienionych spotkań było poznanie opinii mieszkańców zamieszkujących obszar działania 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania na temat działań, które podejmowała BLGD w tym 

rozdysponowanych w ramach naborów środków finansowych, jak również na temat kierunków 

działania w najbliższym okresie programowania. Opinie te w znacznym stopniu ułatwią sformułowanie 

wniosków dotyczących potencjalnych kierunków rozwoju BLGD, co znajdzie odzwierciedlenie  

w przygotowywanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Techniką badawczą jaką 

posłużono się w badaniu opinii publicznej był formularz ankiety, który składał się z 16 pytań.  

W większości pytań można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Kilka pytań miało charakter 

otwarty. Formularz ankiety stanowi załączniki do niniejszego materiału. Łącznie w konsultacjach 

społecznych udział wzięło 233 mieszkańców (100%) obszaru działania Bialskopodlaskiej LGD.  

Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że dotychczas projekty dofinansowane przez BLGD 



realizowało 101 osób (43%) natomiast zadowolenie z życia na obszarze działania Bialskopodlaskiej 

Lokalnej Grupy Działania wskazały 163 osoby ankietowane (70%). Wciągu ostatniego roku z nowo 

powstałych lub zmodernizowanych obiektów kultury, turystyki i rekreacji oraz usług turystycznych na 

terenie BLGD korzystało 148 osób (63%). Zmiany jakie zaszły na obszarze funkcjonowania 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania 178 respondentów (76%) ocenia pozytywnie.  

Według osób ankietowanych na największe wsparcie zasługują takie grupy jak: osoby pomiędzy 18 a 

26 rokiem życia,  osoby powyżej 50 roku życia, oraz dzieci i młodzież. Najbardziej punktowane projekty 

według mieszkańców BLGD to przede wszystkim: inwestycje w poprawę infrastruktury publicznej  

i społecznej, wspieranie i promowanie aktywności lokalnej poprzez spotkania, szkolenia, konkursy, 

imprezy sportowe i rekreacyjne a także tworzenie pozarolniczych miejsc pracy związanych  

z agroturystyka i turystyką wiejską. 

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zapytała również mieszkańców, jakie działania powinny być 

finansowane w pierwszej kolejności w nowym okresie programowania. Według mieszkańców obszaru 

objętego funkcjonowaniem BLGD są to: 

 

• Budowa i remonty dróg  
 

• Likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej, 

• Tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy 
 

• Organizacja imprez sportowych i kulturalnych  
 

• Wsparcie bezrobotnych  
 

• Turystyka, Rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój edukacji ekologicznej, wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego  

• Wspieranie lokalnych producentów 
 

• Promowanie lokalnych produktów 
 

• Rozwój infrastruktury komunikacyjnej  
 

• Wsparcie OSP 
 

• Wsparcie seniorów 
  

• Doposażenie GOK-ów 
  

• Tworzenie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych dla młodzieży  

• Aktywizacja mieszkańców małych miejscowości 

 

Mieszkańcy wskazali również najważniejsze cele, w podziale na cele główne, szczegółowe oraz 

przedsięwzięcia, które powinny być realizowane za pośrednictwem BLGD: 

Cele główne: 

• Rozwój przedsiębiorczości 



• Rozwój nowych technologii i innowacji, 

• Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

Cele szczegółowe to.: 

• Tworzenie miejsc pracy na obszarach objętych LSR 

• Rozwój w oparciu o produkty lokalne i ekologiczne, 

• Rozwój infrastruktury kulturowej, sportowej i turystycznej 
 

Przedsięwzięcia to: 

• Odnowa i rozwój wsi  

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

• Odnowa i rozwój miejsc użyteczności publicznej 

 

Ankieta pozwoliła również na zdefiniowanie mieszkańcom obszaru działania BLGD mocnych i słabych 

stron obszaru jak również wskazanie szans i zagrożeń na obszarze: 

Za mocne strony obszaru respondenci uznali atrakcyjne walory turystyczne, ekologiczne rolnictwo  

i produkty oraz promocję dorobku kulturowego. Natomiast słabymi stronami obszaru wg. 

mieszkańców jest słaba infrastruktura komunikacyjna, zbyt słaba promocja całego regionu, starzenie się 

społeczeństwa oraz słaby rozwój przedsiębiorczości. 

Szansą wg. mieszkańców powiatu jest natomiast ekologiczne środowisko oraz rozwój 

przedsiębiorczości a przez to odnowa i rozwój wsi.  

Wg. osób uczestniczących w spotkaniach organizowanych przez BLGD zagrożeniem dla obszaru jest 

brak środków finansowych, dzięki którym region mógłby się ciągle rozwijać. 

W przyszłym okresie programowania mieszkańcy powiatu bialskiego za ważne uznają dofinansowanie 

i ciągły rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie finansowe imprez sportowych i rekreacyjnych, 

budowy placów zabaw świetlic oraz altan, sprzedaży bezpośredniej lokalnych produktów rolnych, oraz 

ze względu na atrakcyjne walory turystyczne, wspieranie i ciągły rozwój działań turystycznych. 

 

 


